
Ανάδειξη τουριςτικοφ-μαθητικοφ μονοπατιοφ Ε4 από ςυνεκπαίδευςη του ΕΕΕΕΚ 

Ρεθφμνου και του 4ου Γυμναςίου Ρεθφμνου 

Ξθμερϊματα,6:45,Τρίτθ 29-4-14 . Το ξυπνθτιρι χτυπάει.. Το χζρι αςτραπιαία τινάηεται και 

απενεργοποιεί τθν ςυςκευι. Κάκομαι κρατϊντασ το κεφάλι μου από τον ανιςυχο αποψινό 

φπνο ανακτϊντασ  τισ ςκζψεισ μου…. Η κρίςιμθ μζρα ζφταςε…. Μετά από δφο αναβολζσ θ 

επιμονι μασ, επιβραβεφεται αφοφ ο καιρόσ αποφάςιςε να μασ επιτρζψει να υλοποιιςουμε 

το όνειρο μασ: «Να φζρουμε τθν νεολαία μασ ςε επαφι με τθν φφςθ όπου αςκοφμενθ 

ποικιλοτρόπωσ, ςωματικά & πνευματικά, κα αναπτφξει μια νζα κετικι φιλοςοφία ηωισ».Το 

προθγοφμενο βράδυ ο μορφζασ δεν ιρκε εφκολα! Ζπρεπε να ελεγχκοφν όλεσ οι 

λεπτομζρειεσ για τθν ςθμερινι εξόρμθςθ ςτθν φφςθ. Τα τελευταία 5 χρόνια αςχολοφμαι 

ςυςτθματικά με δράςεισ αγωγισ υπαίκρου για τα ςχολεία. Μακθτζσ όλων των βακμίδων 

ζχουν ςυμμετάςχει ςε δράςεισ που ςχεδιάςτθκαν με απόλυτθ επιτυχία και αςφάλεια. 

Ρρϊτθ φορά όμωσ οργανϊνεται   τζτοιασ κλίμακασ δράςθ για μακθτζσ του ειδικοφ 

ςχολείου. Ρίςτθ και φόβοσ βρίςκονται ςτο μυαλό μου. Ρίςτθ για τθν εκπαιδευτικι αξία του 

εγχειριματοσ  και φόβοσ για τθν πικανότθτα να ςυμβεί κάτι μθ ελεγχόμενο ςχετικά με τθν 

αςφάλεια των ςυμμετεχόντων μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν. Ανατρζχω ,κακϊσ ντφνομαι ,ςε 

όλεσ τισ προετοιμαςίεσ που ζγιναν τουσ τελευταίουσ μινεσ για αυτι τθν διδακτικι 

επίςκεψθ. Στρατιωτικό ςακίδιο, κιτ πρϊτων βοθκειϊν, ςφςτθμα δορυφορικισ πλοιγθςθσ 

και άλλα απαραίτθτα  ςτοιβάηονται με επιμζλεια. 

7:00. Ο χρόνοσ τρζχει. Λίγο καλό πρωινό για τθν απαιτοφμενθ ενζργεια προετοιμάηεται. 

Φροφτα και ψωμί με μζλι κα δϊςουν τθν απαιτοφμενθ ενζργεια για αυτό που ζρχεται. 

Τρϊγοντασ ο λογιςμόσ πάει πάλι ςτισ λεπτομζρειεσ τθσ δράςθσ. Τθν Κυριακι που πζραςε 

περάςαμε το μονοπάτι (όπωσ προβλζπει το πρωτόκολλο) για επανζλεγχο τθσ αςφάλειασ 

τθσ διαδρομισ. Στο μυαλό μου είναι καταγεγραμμζνο κάκε δφςκολο ςθμείο τθσ ςαν ςε 

χάρτθ.. Σκζφτομαι ςαν ςε εξομοιωτι τθν διάςχιςθ και επιτυχι ολοκλιρωςθ τθσ και ο νουσ 

μου χάνεται. 

7:20.Μαηζυω τον εξοπλιςμό μου και κατεβαίνω με γριγορα βιματα προσ τθν μθχανι μου. 

Γυρίηω τθν μίηα και ξεχφνομαι για το ςχολείο. Καταπίνοντασ τθν άςφαλτο προσ το ςχολείο θ 

αγωνία μου κορυφϊνεται. Τα μάτια μου είναι ςτον δρόμο ,το μυαλό ςκζφτεται τα άτομα 

που απαρτίηουν τθν εκπαιδευτικι ομάδα που τολμά τθν ςθμερινι δράςθ κόντρα ςτθν 

φιλοςοφία τθσ απόλυτθσ αςφάλειασ (πράγμα που φυςικά δεν υπάρχει) αφοφ υπάρχουν 

ςχολεία με πιο επικίνδυνεσ δομζσ από τθν ανάβαςθ του Ψθλορείτθ! Η ομάδα μασ! Ο 

Κυριάκοσ, γυμναςτισ, ο πιο ζμπειροσ από όλουσ μασ, ζχει διαςχίςει τισ Άλπεισ. Μάλλον κα 

βαριζται ςιμερα κακϊσ θ διαδρομι ςε ςχζςθ με αυτά που ζχει κάνει αποτελεί περίπατο. Ο 

Νίκοσ ι αλλιϊσ «Γίγαντασ» ,γυμναςτισ, λόγω τθσ κθριϊδουσ δφναμθσ του. Μπορεί να 

κουβαλιςει δφο μακθτζσ ςτθν πλάτθ του αν χρειαςτεί… Η Χρφςα, ζμπειρθ ,δυναμικι, 

επικοινωνιακι, πάντα ςε εγριγορςθ, γυμνάςτρια με χρόνια ειδίκευςθ ςτθν ειδικι αγωγι, 

αποτελεί παράγοντα αςφάλειασ και τθν τρίτθ αίςκθςθ μασ λόγω τθσ ικανότθτοσ τθσ να 

προβλζπει το απρόβλεπτο… Σεμζλθ, θ καλλιτεχνικόσ μασ, γεμάτθ πάκοσ και ιδζεσ που  

ςτολίηουν και κάνουν τθν διαφορά ςε κάκε μασ εξόρμθςθ.. Μια διαφορετικι οπτικι γωνία 

των πραγμάτων που δεν ζχουμε οι υπόλοιποι.. Τελευταία ςτθν ομάδα μασ, θ Μαρία, 

φιλόλογοσ, με μεγάλθ καρδιά και αγάπθ για ότι αφορά τθν εκπαίδευςθ. Κακθςυχάηω τον 

εαυτό μου.. Η ομάδα είναι τζλεια όςο και ο προγραμματιςμόσ μασ. Πλα κα πάνε καλά. 



7:55. Είμαι ςτο ςχολείο. Η ζνταςθ είναι μεγάλθ και ξεκινϊ προετοιμαςίεσ. Οι μακθτζσ 

χαροφμενοι με πλθςιάηουν. Αγωνιοφν και αυτοί για τθν εξόρμθςθ που τόςεσ φορζσ ο 

καιρόσ τουσ ςτζρθςε..Η υπζροχθ μζρα μασ γεμίηει κετικι ενζργεια. Το κουδοφνι χτυπάει, 

προςευχι και ενθμζρωςθ για το ςθμερινό πρόγραμμα ακολουκοφν. Η ομάδα εξόρμθςθσ 

παραμζνει ςτθν αυλι αναμζνοντασ οδθγίεσ. Ελζγχω γριγορα αν τιρθςαν όςα τουσ είπα 

ςχετικά με τον εξοπλιςμό τουσ και με ανακοφφιςθ βλζπω ότι τα λόγια μου δεν πιγαν ςτον 

αζρα.. Σακίδια, παγοφρια ,καπζλα ,μακριά παντελόνια, ακλθτικά υποδιματα, όπωσ τουσ 

είχα ςυμβουλζψει. Κατευκυνόμαςτε γριγορα ςτο λεωφορείο του Διμου όπου θ ομάδα του 

4ου Γυμναςίου μασ περιμζνει. Ο οδθγόσ ,ο Αςτρινόσ, καλό τιμόνι, πειράηει όπωσ πάντα τον 

Νίκο. Και οι δφο τουσ δεμζνοι με ιςχυρι φιλία ανταλλάςουν περιπαικτικά   λόγια ςαν μικρά 

παιδιά. «Ξεκινάμε αμζςωσ!» τουσ λζω κάνοντασ αιςκθτι τθν παρουςία μου και τθν αγωνία 

μου. Το μικρό λεωφορείο καταπίνει γριγορα τα χιλιόμετρα για τον προοριςμό μασ. Πλα 

γφρω μασ είναι ανκιςμζνα. Η  Κρθτικι Γθ είναι ςτα καλφτερα τθσ και μασ περιμζνει.. 

9:25.Φτάςαμε επιτζλουσ ςτθν Ελεφκερνα. Δφο μακθτζσ ανακατεφτθκαν από τθν διαδρομι. 

Ελπίηω να μθν ζχουν πρόβλθμα να μασ ακολουκιςουν ςτθν πορεία προσ το Αρκάδι. 

Χωριηόμαςτε ςε τρεισ μικτζσ ομάδεσ και δίνονται οδθγίεσ ςτουσ μακθτζσ για το τι κα 

ακολουκιςει. Τονίηονται κζματα αςφάλειασ ,μοιράηονται οι καρτζλεσ εργαςίασ ,μιλάμε για 

το Ε4 (Ευρωπαϊκό Μονοπάτι). Οι ομάδεσ ςχθματίηουν κφκλουσ και ξεκινάει θ δράςθ 

γνωριμίασ-ομαδικότθτασ : «Πνομα και το όνειρο μου». «Με λζνε Νίκο και κζλω να γίνω 

αεροπόροσ φωνάηει ο πρϊτοσ. Ακολουκεί θ επόμενθ: «Με λζνε Μαρία και κζλω να γίνω 

δαςκάλα». Συνεχίηουμε μζχρι και ο τελευταίοσ ςτον κφκλο να τοποκετθκεί και να κυμθκεί 

και όλων των προθγοφμενων τα ονόματα και τισ επιλογζσ. Αφοφ «ςπάςαμε τον πάγο» με 

αυτό το παιχνίδι γνωριμίασ, ξεκινάμε τθν πορεία μασ  προσ το Αρκάδι. Ζχουμε 3.5 

χιλιόμετρα μζχρι να ξαναδοφμε άςφαλτο. 

10:30. Ζχουμε διαςχίςει  το πρϊτο χιλιόμετρο τθσ διαδρομισ. Οι αιςκιςεισ μασ ζχουν 

οξυνκεί από το ανοιξιάτικο τοπίο. Τα πάντα ζχουν ανκίςει μετατρζποντασ το τοπίο ςε ζνα 

ατελείωτο καμβά χρωμάτων που καυμάηει και καταπίνει αχόρταγα το βλζμμα μασ. Οι 

μακθτζσ μασ ανακαλφπτουν και φωτογραφίηουν  κάκε φυτό που τουσ κάνει εντφπωςθ. 

Κάνουμε ςυχνζσ ςτάςεισ μιλϊντασ για τισ ιδιότθτεσ και χριςεισ φυτϊν που αναγνωρίηουμε. 

Τοποκετοφμε ςταδιακά τισ πινακίδεσ που φτιάξαμε με τίτλο: «Ε4 ςχολικό μονοπάτι». 

Καταγράφουμε τα πάντα ςτισ καρτζλεσ μασ. Ραρατθρϊντασ μια ανκιςμζνθ Αλαδανιά ςτθν 

άκρθ του μονοπατιοφ που εντόπιςε ζνασ μακθτισ ακοφμε πίςω από μια ςυςτάδα κάμνων 

κάτι να πλθςιάηει προσ το μζροσ μασ. Από τον ιχο καταβαίνουμε ότι είναι κάτι μεγάλο. Για 

λίγο ο φόβοσ απλϊνεται ςαν ςκιά  μζςα από αυτι τθν περίεργθ εξζλιξθ. Ζνα μαφρο άλογο 

προβάλει πίςω από τισ ςυςτάδεσ των κάμνων! Ρρζπει να είναι μικρό ςε θλικία, πανζμορφο, 

γεμάτο ςφρίγοσ με το τρίχωμα του να γυαλίηει ςτον πρωινό ιλιο. Για λίγο και οι δφο 

πλευρζσ μζνουν αποςβολωμζνεσ.. Εμείσ από τθν ομορφιά του και αυτό γιατί μάλλον 

περίμενε τον ιδιοκτιτθ του και βρικε εμάσ. Η Χρφςα κινείται αργά προσ το μζροσ του 

προςφζροντασ του λίγο φαγθτό και το άλογο για λίγο ενδίδει ςτθν προςφορά τθσ. Σχεδόν 

αμζςωσ, τθν  αμθχανία των παιδιϊν διαδζχεται  ο ενκουςιαςμόσ και όλα τα χζρια 

απλϊνονται να αγγίξουν αυτό το καφμα τθσ φφςθσ που παρουςιάςτθκε ςαν κεϊκό δϊρο 

μπροςτά τουσ. Το άλογο ςάςτιςε με τθν κίνθςθ των παιδιϊν και όπωσ εμφανίςτθκε 

απότομα  ζτςι απότομα ζςτρεψε να καλπάςει ςτθν αςφάλεια ενόσ κοντινοφ δρυ ,ςε 

απογοιτευςθ όλων μασ. Μείναμε για λίγο να καυμάηουμε τισ εναρμονιςμζνεσ κινιςεισ του 



και ξαναπιραμε το μονοπάτι. Μετά από λίγο βρεκικαμε ςτο πιο επιςφαλζσ ςθμείο τθσ 

διαδρομισ , ζνα ρζμα που καταλιγει ςτο παλιό Αρκάδι. Βρίςκεται κοντά ςτο μοναςτιρι, 

πάνω από τθ γζφυρα τθσ Αγίασ Ραραςκευισ, αριςτερά, γι' αυτοφσ που ζρχονται από το 

ζκυμνο μζςω Βιράν Επιςκοπισ και δεξιά, γι' αυτοφσ που ζρχονται από Αμάρι ι από 

ζκυμνο μζςω Αμνάτου, λίγα χιλιόμετρα από τθν Ιερά Μονι Αρκαδίου και μετά τθν 

παρακείμενθ λιμνοδεξαμενι. Δίνω οδθγίεσ για να προςζξουν όλοι το κάκε τουσ βιμα και 

επιβραδφνουμε τον ρυκμό μασ. Μετά από λίγο ζχουμε φτάςει μζςα ςτο ρζμα ςε ζνα 

πανζμορφο ςθμείο περικυκλωμζνο από κεόρατα δζντρα. Δίνουμε εντολι για ξεκοφραςθ 

και δεκατιανό. Χαροφμενεσ φωνζσ, μακθτικά πειράγματα γεμίηουν το ρζμα. Ο Κυριάκοσ 

βρίςκει ζνα κατάλλθλο βράχο για να εξαςκθκοφμε ςτθν καταρίχθςθ-αναρρίχθςθ. Σφντομα 

όλοι κάνουν ουρά να μάκουν τθν τεχνικι και να δοκιμάςουν τισ δυνάμεισ τουσ. Είκοςι 

λεπτά αργότερα αναςυνταςςόμαςτε, βγαίνουμε από το ρζμα και ςταματάμε για μια 

προςευχι  ςτον Άγιο Αντϊνιο, που ζχει χτιςτεί μζςα ςτο βράχο απζναντι  από τα ερείπια 

μιασ εκκλθςίασ που οι ντόπιοι αποκαλοφν το «παλιό  Αρκάδι». Συνεχίηουμε τθν πορεία μασ 

νοτιοδυτικά με αυτοπεποίκθςθ, αφοφ το δφςκολο κομμάτι τθσ διαδρομισ το περάςαμε 

χωρίσ απρόοπτα και ςταματάμε για να χτίςουν οι ομάδεσ πζτρινουσ πφργουσ όπωσ είκιςται 

να κάνουν οι πεηοπόροι ςτισ διαδρομζσ τουσ. Μετά τθν καταςκευι των πφργων και αφοφ 

αφιςαμε το ςθμάδι μασ ςτθν περιοχι για τουσ επόμενουσ περιπατθτζσ κακίςαμε ςε ζνα 

ξζφωτο, κάτω από τθν φιλοξενία και δροςιά των δρυϊν και ςτιςαμε μια μικρι βουλι! 

Θζμα θμεριςιασ ςυηιτθςθσ: «Οικολογικι κτθνοτροφία ι υπερβόςκθςθ & ερθμοποίθςθ».Οι 

μακθτζσ χωρίςτθκαν ςε δφο ομάδεσ υποςτθρίηοντασ τθν μία ι τθν άλλθ πλευρά με 

επιχειριματα. Η ςυγκεκριμζνθ δράςθ ονομάηεται διαλογικι αντιπαράκεςθ ι Debate. 

Ακοφςτθκαν πολλά ενδιαφζροντα πράγματα από όλεσ τισ πλευρζσ και υπιρξαν ςτιγμζσ που 

οι τοποκετιςεισ και τα επιχειριματα των μακθτϊν εντυπωςίαςαν. Οι κακθγθτζσ 

καταγράφουμε τισ κζςεισ των μακθτϊν με ενδιαφζρον και ςυγκίνθςθ. Νικθτισ του Debate 

θ ομάδα τθσ οικολογικισ κτθνοτροφίασ! 

11:15. Είμαςτε εκτόσ χρονοδιαγράμματοσ! Μπροςτά μασ ζχουμε 500 μ. ανοικτοφ 

βραχϊδουσ πεδίου μζχρι τθν λιμνοδεξαμενι του Αρκαδίου. Επιταχφνουμε τον ρυκμό μασ. 

Κάποιοι μακθτζσ δείχνουν ςθμάδια ςωματικισ κόπωςθσ αλλά θ καλι ψυχικι διάκεςθ τθν 

καταπνίγει. «Μιςό χιλιόμετρο ακόμα για να ξαναδοφμε πολιτιςμό» τουσ φωνάηω ,για να 

ειςπράξω λίγα αγκομαχθτά και καλαμποφρια. 

11:45. Με ανακοφφιςθ αντικρίηουμε   τθν άςφαλτο και το ςχολικό λεωφορείο που μασ 

περιμζνει. Συγκεντρϊνουμε όλουσ τουσ μακθτζσ και τουσ τοποκετοφμε ςτθ ςειρά ςαν ςε 

πρωινι αναφορά ςτρατοπζδου. Τουσ ςυγχαίρουμε ζναν-ζναν, ςφίγγοντασ τουσ το χζρι ,που 

τα κατάφεραν ςε αυτι τθν δφςκολθ και καινοτόμο δράςθ. Ειδικά για τα παιδιά του ειδικοφ 

ςχολείου είμαςτε υπεριφανοι αφοφ ςε όλθ τθν δράςθ υπιρξαν άψογα. Τουσ εξθγοφμε ότι 

είναι ςθμαντικό ςτθν ηωι τουσ να επενδφουν ςε δράςεισ που κα τουσ ενδυναμϊςουν 

ψυχικά και κα πλάςουν ζνα χαρακτιρα ανκεκτικό ςτισ προκλιςεισ που κα κλθκεί να 

αντιμετωπίςει ο κακζνασ τουσ ξεχωριςτά. «Σιμερα ςκοπόσ μασ ιταν να λειτουργιςουμε 

ςαν ομάδα και ότι και να ςυνζβαινε να μθν ζμενε  κανείσ πίςω. Ππωσ πράξατε ςιμερα με 

τον διπλανό ςασ βοθκϊντασ  τον ςτα δφςκολα ςθμεία τθσ πορείασ ,το ίδιο κα πρζπει να 

πράξετε ςτθν ηωι ςασ. Αν ςιμερα ςασ περάςαμε αυτό το μινυμα τότε ςιμερα κάναμε ζνα 

από τα ςθμαντικότερα μακιματα ηωισ .Να κυμάςτε: ΚΑΝΕΙ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΠΙΩ!» 



Επιβιβαςτικαμε ςτο λεωφορείο, εμφανϊσ ενκουςιαςμζνοι από το κατόρκωμα μασ, μικροί 

και μεγάλοι. Η διαδρομι κφλθςε όπωσ και θ προθγοφμενθ. Τα παιδιά ςε εφκυμθ 

κατάςταςθ. Ο Αςτρινόσ και ο Νίκοσ να ανταλλάςουν πειράγματα και εγϊ να είμαι χαμζνοσ 

ςτισ ςκζψεισ μου και να κάνω απολογιςμό τθσ θμζρασ. 

12:25 Μόλισ περάςαμε τθν πφλθ του ςχολείου. Πλοι μασ υποδζχονται με ενκουςιαςμό. 

Γυρίηω και το βλζμμα μου ςυναντάει τθν Ελζνθ, τθν Διευκφντρια του ςχολείου, που 

πλθςιάηει προσ το μζροσ μου. «Ρωσ πιγε;» με ρωτάει χαμογελϊντασ. Ανταποδίδω με ζνα 

πλατφ χαμόγελο… 

 

Η παραπάνω καινοτόμοσ δράςθ πραγματοποιικθκε ςτισ 29-4-14 ςτο πλαίςιο 

ςυνεκπαίδευςθσ του Ειδικοφ ςχολείου (ΕΕΕΕΚ Ρεθφμνου) και του 4ου Γυμναςίου. Σκοπόσ 

ιταν θ αξιοποίθςθ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ για τθν ατομικι και κοινωνικι βελτίωςθ 

των μακθτϊν. Είναι κομμάτι τθσ πολυετισ προςπάκειασ εκπαιδευτικϊν Φυςικισ Αγωγισ 

για τθν ζνταξθ τθσ Αγωγισ Υπαίκρου ςτθν Ελλθνικι Εκπαίδευςθ. Η προςπάκεια αυτι 

αποςκοπεί ςτθν δθμιουργία ενόσ φορζα που κα δθμιουργιςει ζνα δίκτυο δράςεων 

υπαίκρου για όλεσ τισ εκπαιδευτικζσ βακμίδεσ ςτο βόρειο τμιμα του Νομοφ εκφμνου 

αξιοποιϊντασ το πλοφςιο φυςικό και πολιτιςμικό κεφάλαιο που υπάρχει.  Στουσ ςτόχουσ 

τθσ ιταν: 

 Ανάπτυξθ ψυχικοφ ςκζνουσ 

 Αυτοπεποίκθςθ, αυτοεκτίμθςθ, αποδοχι προκλιςεων 

 Ομαδικότθτα ,ςυνεργαςία, αλλθλεγγφθ 

 Ρεριβαλλοντικι εκπαίδευςθ 

 Άςκθςθ ςτθ Φφςθ(ζνταξθ τθσ αγωγισ υπαίκρου ςτθν Ελλθνικι Εκπαίδευςθ) 

 Αποδοχι-μείωςθ τθσ διαφορετικότθτασ 

Για τθν ιςτορία ,για τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ εργάςτθκαν με πάκοσ και πίςτθ για το 

κετικό αποτζλεςμα οι: Λαμπακάκθσ Μιχαιλ, Αμπατηίδθσ Κυριάκοσ, Σφακιανάκθ Χρφςα, 

Μοςχονάσ Νικόλαοσ, Μαρία Χριςτοφοράκθ, Προκοπίου Σεμζλθ-Διονυςία, Δαμανάκθσ 

Στζφανοσ. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


